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لةناوضةكاين ) طرووثةكةي شصخ زانا( بةئيسالمي سياسي بةناوي ئاشكرا بووين باندصكي تريؤريسيت سةر
باندة  ئةم  خوصناوي يةكاين تاوانةنيشانداين ئيعترافات وذصر دةسةإليت ثاريت دميوكرايت كوردستاندا و 

  هاوكاتبؤتة جصطاي قسةوباسي خةلَكي كوردستان وةلةفزيؤنةوة ةكاين تكةنالَلة   11.07.05 رصكةويتلة
 و رةفتارة قةسابكاريانةي ئةو طرووثة تريؤريستة بصزاري ئةم خةلَكة لةو كردوة قصزةوةن نيطةراين و

  .طةيشتؤتة ئةوثةري 
 تازة ين يةو ئةمة سالمي سياسي لة كوردستان دا دياردةيةكيضي بووين باندي تريؤريسيت سةر بة ئيئةطةر

ي بةإلم ئةو هؤكارة, ري كوشنت وبرين بةرص بؤ كادةست  كةيةو يةكةم طرووثي تريؤريسيت ين  يةكةم كردةوة
بة  (كة تايبةمتةندي يةكي بةخشيوة بةم طرووثة تريؤريستة رادةي تاوانةكان و ئاشكرا بووين تاوانباران

نة بؤ ماوةي ضةند  ئةجنامداين ئةم تاوانا و مانةوةي ئةم طرووثةو بةردةوام بونيان لة)شصوةيةكي بةربإلو
 وة خةريكي ئةم 1997ي  كةبةثصي ئيعترافاتةكان لة سالَي ثاريت دا لةذصر سايةي دةسةإلتةكةصكسالَ

  .كارانةبوون 
 مةسةلةي ضارةنوس وداهاتووي سياسي كي كوردستاين لةطةلَ بؤ جارصكي تر خةلَتاوانانةقورسايي ئةم 

  ئةمنيةت وذياين شارستاين جارصكي تربؤ,يان لةذصر حاكميةيت ئةحزايب كورادايةيت رووبةروو كردؤتةوة 
 قورباين سياسةيت بةخصوكردين ئيسالمي سياسي لةاليةن ئةحزايب  بةئاشكرا بووةكي كوردستانخةلَ

ةكردنيان  ئيسالمي سياسي و دةستئاوالَبؤ جارصكي سياسةيت سازش لةطةلَ,دةسةإلتداري كوردايةيت يةوة 
   .صكي تري لةدلَي خةلكي دا دروستكردلةكوردستاندا زام

 لةماليشةوة , لة تريؤريزمي ئيسالمي سايةي كردةوة بةسةر ذياين خةلَكةوة بؤجارصكي تر ترس و تؤقني
خؤيان لةبةرةي دذ وة راطةياندنةكاين  دةزطائةحزايب دةسةإلتداري كوردايةيت هةولَدةدةن لةرصطةي

 و بص بةري خؤيان لةم مةسةلةية بخةن بةرص)دذة تريؤر ( و كةمثيين ةم بدةنبةئيسالمي سياسي لةقةلَ
  ةرؤكي مةبةستةكةيان بةرووين دةردةكةوصة درؤيانةشدا ثووضي ناوبةإلم لةخودي ئةو هةولَ,  ةننيشانبد

 سةرؤكي ضريظان بارزاينتانص نصئةوة, هةر لةيةكةم هةنطاودا دةضنةوة سةر رصضكةي كؤنةثةرسيت خؤيان و 
 هةولصر سةبارةت  لةكؤبونةوةيةكدا لةطةلَ كؤمةلصك لةخةلَكي20.07.05لةرصكةويت حكومةتةكةي ثاريت 

ئةم ,  ) طورزيان لةئايني داوةئيسالم وئايني لةوباندانة بصبةرين وئةوانة( بة باندة تريؤريستةكة دةلَص 
ين ية لة ئازادي ئاينداري  سةرضاوةكةي رصزطرتن  لة ئيسالم وئاينيديفاعة سةرسةختةي نصضريظان بارزاين

 جصطاي ثاريت دا) وكرايت يةكةي دمي (شصوةيةك لةمافة بةهيض جؤرة ئةم  رؤشنة  كةيان ئازادي بصديين
بةسةرخةلَكي ) نةريتصك(مةبةسيت بة موقةدةس لةقةلَةم داين ئيسالم و فةرزكردين وةكو بةلَكو  ,  نابصتةوة

 دا هةن كةكوردستانةوةيةو بؤ رازيكردين ئةو رصكخراو هصزة ئيسالمي ية كؤنةثةرستانةية كة لةكوردستان
ة ئيسالمي وةية بؤيان و بةهةمان شصوةش ئةم هصزريظان بارزاين ثالَثشتصكي طةور نصضخودي حكومةتةكةي

ية وة  بةسةر خةلكينةتةوةو وخصرو بةرةكةيت دةسةالتةكةي ثاريت دا حةواية كؤنةثةرستانة لةسايةي 
 ثشتيواين لة بةخةلَكي دةفرؤشنةوة و)كرايت ودمي(كارةي ثاريت بة رةفتارصكي  و  ئةم حوكمراين دةكةن 

  . دةسةإلتةكةي دةكةن



؟  ..هؤكارةكاين ضي ية  ثرسيار ئةوةية ئةم ثصكةوة ذياين دةسةإليت كوردايةيت و ئيسالمي سياسي بةإلم
ئةوة ضي وا لةدةسةإلتداراين يةكصيت وثاريت دةكات كة لةطةلَ هةر كردةوةيةكي تريؤريسيت ئيسالمي ساسي 

بةباإلي هصزة وتاقمة ئيسالمي ) ئيسالمي درؤينة ( و ) ئيسالمي راستةقينة( ئةفسانةي  بةرطيدا ئةمان دصن
 دةبنة ثسثؤرو شارةزا لةبواري شصواندين ةةوكؤنةثةرستانةكاندا دةكةن و بةهةزارو يةك بيانؤي ثووض

كي كوردستان بةهةر قيمةتصك بص دةيانةوص خةلَ ؟  بؤضي ئةمانة..راسيت يةكان لةبةردةم خةلَكي كوردستاندا
و ) صكنيعمةت( كؤنةثةرسيت وةكو سيستاين بة ةباين ئاخوندصكي بؤضي جالل تالَ؟..اسصنن  بن)مان موسلَ(بة 

  ؟...خةلَكي عصراق دةناسصنص بة ) رةوتصكي نيشتماين (دا سةدر بة ةميليشياكةي موقت
وةإلمي ئةم ثرسيارانة خؤي لة زةرورةيت ثصكةوة ذياين دةسةإليت كوردايةيت لةطةلَ ئيسالمي سياسي دا 

ئةم دوو هصزة كؤنةثةرستة ئةمرؤ لة ثصناو درصذة دان بة مانةوةي دةسةإلتيان بةسةر خةلَكي , تةوة دةبينص
 كة ئةمةش خؤي لة ماهيةيت كؤنةثةرسيت سياسي ,كوردستانةوة لةهةرضي زياتر ثصويستيان بةيةكةترة 

و سالمي ية نيمضة ئي_ دا دةبينصتةوة كة دةسةإلتصكي عةشايةري ) يةكصيت وثاريت (دةسةإلتةكةي 
ناوةؤرؤكةكةي  برييت ية لة ثاراسنت و هصستنةوةي سونةت وداب ونةرييت كؤين عةشايةري و ئيسالمي 

  لةبةرامبةردا دذايةيت كردين رةويت ئازادخيوازي بةرةي مؤدصرنيزم لةكؤمةلطادا وةلةكؤمةلطادا وة
 كوردستاندا بةسةر خةلكي رصوةبردنيب كؤمةلطادا بةكار هصناوة و بةرةمسي لةياساكاين بةيانئةمةش

بووين بضووكترين لة  ثايةكاين ئازادي ية سياسي  , لةرصطةي سةركوت وهةرةشةي ضةكةوة دايانسةثاندوة 
يةكان ماهيةيت ئةمانةي هةميشة خستؤتة ذصر ثرسيارةوة هةربؤية هةميشة دةستبةكاربوونة لةكاري 

 داسةثاندين ئةم ياسا ةرةجنامةكاين وةس,سةركوت و خةفةكردين ئازادي ية سياسي و كؤمةإليةيت يةكان 
 حاكميةيت ئةم دووحزبة بةسةر خةلَكي كوردستانةوة   ثانزة سالَي15ةي وداب ونةريتة كؤنانة لة تةجروب

 و دةيان قاندوة ضةندين كارةساتيان خولَوة جؤرة دةسةإلتةئةم لةرصطةي  خؤي نيشان داوة كة ضؤن
قانوين بووين كوشتين (تاواين هصشتةنةوةي ياساكاين حزيب بةعس سةبارةت بة , تاوانيان ئةجنامداوة 

وة لة ئةجنامي , كةئةم ياساية لة شةريعةيت ئيسالمةوة وةرطرياوة ) ةسائيلي بةناو شةرةف ذنان لةسةر م
ئةم ياسايةدا جينؤسايدصكي رؤذانة دذبة ئافرةتاين  كوردستان بةرصوة ضوو كةتاوةكو  ئةمرؤ ذياين زياتر 

عس لة تاواين هصشتنةوةي سيستةمي ثةروةردةي رذصمي بة,  ئافرةيت كردؤتة قورباين  5000لة 
 تاواين بةرطرتن بة ئازادي سياسي و , كة رصطة ئةدات بة لصداين رؤذانةي قوتابيان قوتاخبانةكان

 كة ئةطةر مةلةيف هةردوو حزيب دةسةإلتدار وخاليفيين سياسي و تريؤركردنيان سةركوتكردين م
اين كرصكاران تاواين طوللة بارانكردين خؤثيشاندانةك,تةماشابكةين ثرن لةم رةفتارة تريؤريستانة 

تاواين سةرفكردين مليؤنةها دينارو ,  ي سلصماين  و بةردةركي سةراي هةولصرو ودةستفرؤشان لة شصخةاللة
تاواين , بؤ ئةحزاب و رصكخراوة ئيسالمي يةكان و دروستكردين دةيان مزطةوت بة مةسروفصكي خةيايل 

طاي ئةحزاب و تريؤركردين هصرشكردنة سةر بارة, داخستين رؤذنامةكان و ئيستطةي راديؤكان 
) 14.07.2000 ئةندامي حزيب كؤموننيسيت كرصكاري عصراق لة 5منونةي تريؤركردين (ئةندامةكانيان 

ي ئصراين بؤ هصناين ثاسدار...... تريؤركردين حةمة حالق و هاورصكاين لة كؤية و, لةشاري سلصماين 
 و 31.08.96بؤ كوردستان لة  بةعسحةرةس مجهوري هصناين ....  كردنيان كوردستان ثصشلةشكري 

   .تاد ..........ووكردنيان ثصشلةشكري 
كات نايةوصت ئايندةيةكي خؤشطوزةران و كؤمةلطايةكي ئازادو بةختةوةر لة دةسةإليت كوردايةيت هيض 

كان  بارزطاناين شةرو ئاغاكان وسةرؤك عةشريةتة لةم دةسةإلتة ثصكهاتةيةكةةئ, كوردستاندا بونيات بنص 
 صكيشوةهيض كات,  كوردستان ماين كؤمةلطايا س سةروةت و تاإلنكردين مافياكاين وةرؤك ميليشاو س

 ,بةشوصن كؤتايي هصنان بة سةرطةرداين سياسي و دياري كردين دوارؤذي سياسي كوردستانةوة نني 
                        دةلَص دا لةتوركيا)ئاكشام ( رؤذنامةي لة ضاوثصكةوتنصكدا لةطةلَتالةباين  جالل  ئةوةتانص



 كة خودي ئةم كصشةي , ) بريم لة جياكردنةوةي كوردستان نةكردؤتةوة  كاتة سياسةت دةكةم هيض سال58َ( 
تريؤريزمي ئيسالمي طةشةسةندين سةرطةرداين سياسي يةي كوردستان هؤيةكي سةرةكي ية بؤ 

                                                                              .                                              لةكوردستاندا
 و لةاليةكي ترةوة ئةم دةسةإلتة كؤنةثةرستة بؤ بةرطرتن بة بزووتنةوةي ثصشكةوتنخوازي و راديكالَ

مبةر كوردستان  لةبةراايةيت ية جةماوةريةكاين خةلَكي يةكسانيخوازو وة بؤ بةرةنطاربوونةوةي نارةز
 ئةم  ئةمرؤ هةرضي زياتر, و بةديهصناين مافة رةواكانيان طاي دةسةإلت و تاإلنكردين ساماين كؤمةلَطةندةلَ

  .المي و كؤنةثةرستانةية ئيسو تاقمة  م دةستةدةسةإلتة ثصويسيت بة
دةسةإلتصك ئاوها تصكةإلوبصت لةطةلَ ئيسالمي سياسي و ياساكاين بثارصزصت و بةهصزي ضةك  بةسةر 

سةروةت  لة حكومةتدا بصت و وةزارةتةكانيان ثص بدات و  دامةلطادا فةرزي بكات و لةطةل ئيسالمي سياسيكؤ
نةئةتوانص بةر بة تريؤريزم ئيسالمي بطرصت وة نة , وساماين كؤمةلطا لةخزمةيت ئةمانةدا سةرف بكات 

  .دةبصتة كارصكي زةرور و ضارةنوسساز بؤي 
مي سياسي لة كؤمةلطاي كوردستاندا ئةركي بزوتنةوةيةكي راديكال ترسي يةكاين ئيسال مةبنةبِركردين
خوازة كة لة ثصناو كؤتايي هصنان بة سةرطةرداين سياسي كوردستان و جيابونةوةي لة عصراق و  وئينساين

طاية بنةماكاين ئةم كؤمةلَتصدةكؤشص كة ةتصكي سكوالرو غةيرة قةومي وغةيرة ديين  دامةزراندين دةولَ
 قةدةغةكردين هةلسوراين تةواوي  لة سيستةمي ثةروةردةو فصركردن وة دين لةدةولَةت و جياييلةسةر

بريين بودجة مايل يةكاين لة رصكخراوة  و رصكخراوة تريؤرستة ئيسالمي يةكان و دامالينيان لة ضةك 
   .ئةوقاف  دامةزرابصت ئيسالمي يةكان و مةلبةندة ديين يةكان و هةلوةشاندنةوةي وةزارةيت 

 ئةم خةبات و تصكؤشانةيةو مصذوويةكي ثرشنطدارو ثر ةي كؤمونيسيت كرصكاري عصراق لة ريزي ثصشةوحزيب
 ئازيزترين و لةم رصطايةدا كوردستان  وكي فيداكاري هةية لة ثصناو بةديهصناين ئةم خواستة رةوايانةي خةلَ

ؤريزمي ئيسالمي و دةسةإليت  و بونةتة قورباين تريخؤشةويسترين رةهبةران وكادراين طياينان لةدةستداوة
كردين سياسةتةكاين ئةم حزبة  بةهصز كردن و ثشتطريي, كؤنةثةرسيت ناسيوناليزم لةكوردستاندا 

ين ية بؤ بونياتناين ئينساة بةهصز كردين بةرةي ئازادخيوازي و تصكؤشاين وثةيوةستبوون بةريزةكاين يةو
    .لةمةترسي يةكاين تريؤريزمي ئيسالمي طايةكي دوور كؤمةلَ ,ئازادو بةختةوةرطايةكي كؤمةلَ

  
21.07.2005  

  
       
   

           
  
      

  
            

  
  
  
  
  
     



  
        

  
  
 


